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Román össztűz Tőkés László tusnádfürdői javaslatára 
2013. július 29. – Rostás Szabolcs – Krónika, Erdély Ma, MTI, maszol.ro, Szabadság, 

Magyar Hírlap, Magyar Nemzet, Népszabadság 

Hevesen bírálják bukaresti elemzők és politikusok Tőkés László tusnádfürdői javaslatát, 

miszerint Magyarország vállaljon védhatalmi státuszt Erdély felett. Bár sokan azt is 

megkérdőjelezik, hogy az EU-ban létezik ilyen gyakorlat, Ausztria és Dél-Tirol példája 

mást mond. 

 

Németh Zsolt: nem szenvedett jóvátehetetlen sérüléseket a magyar-román 
kapcsolatrendszer 
2013. július 29. – transindex.ro, Krónika, maszol.ro, Szabadság, Magyar Hírlap 

Helyrehozhatatlan, jóvátehetetlen sérüléseket az elmúlt esztendőben sem szenvedett el a 

magyar-román kapcsolatrendszer, és ebben komoly szerepe van a két külügyminisztérium 

munkájának - hangsúlyozta Németh Zsolt, a magyar Külügyminisztérium parlamenti 

államtitkára a Digi 24 hírtelevíziónak nyilatkozva. 

 

Kárpát-medencei irodalomtanár-találkozó zajlik Balassagyarmaton 
2013. július 29. – MTI 

Első alkalommal rendezi meg a Kárpát-medencei magyarirodalom-tanárok találkozóját 

hétfőtől péntekig a Rákóczi Szövetség Balassagyarmaton. A rendezvény célja, hogy a 

Kárpát-medencei magyar nyelv és irodalom szakos tanárok színvonalas szakmai 

továbbképzésben részesüljenek, megismerjék mind a magyarországi, mind a szomszédos 

országokban kialakult oktatási rendszert. 

 

Izsák Balázs: megvizsgáljuk az európai polgári kezdeményezés elutasításának 
indokait 
2013. július 29. – transindex.ro, maszol.ro, Krónika 

Nyilatkoztaban reagált Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke arra, hogy az 

Európai Bizottság elutasította az etnikai, kulturális, vallási sajátosságokkal rendelkező 

régiókra vonatkozó európai polgári kezdeményezés bejegyzését. Elmondta, hogy meg 

fogják vizsgálni az elutasítás indokait, és ennek függvényében döntenek a további 

lépésekről. „Fenntartjuk mind az Európai Unió Bírósága előtti jogorvoslat lehetőségét, 

mind pedig a kezdeményezés olyan módosításának alternatíváját, amely nem érinti annak 

alapvető célját” - olvasható a szervezet honlapján közzétett nyilatkozatban. 
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http://kronika.ro/erdelyi-hirek/roman-ossztuz-tokes-laszlo-tusnadfurdoi-javaslatara
http://itthon.transindex.ro/?hir=33624
http://itthon.transindex.ro/?hir=33624
http://www.hirek.sk/oktatas/20130729133813/Karpat-medencei-irodalomtanar-talalkozo-zajlik-Balassagyarmaton.html
http://itthon.transindex.ro/?hir=33625
http://itthon.transindex.ro/?hir=33625
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Ungureanu: alkotmányellenes Tőkés tusnádfürdői kérése 
2013. július 29. – transindex.ro, Erdély Ma, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Alkotmányellenes, hogy a magyar kormány bármilyen formában a védnöksége alá vegye 

Erdélyt – szögezte le Mihai Răzvan Ungureanu, a Polgári Erő Pártjának elnöke Tőkés 

László tusnádfürdői kijelentésére reagálva. A volt miniszterelnök szerint Románia 

egységes nemzetállam, ezért a kérés kivitelezhetetlen. 

 

Visszakerül Temesvárra a „szégyenszoborként” emlegetett emlékmű 
2013. július 29. – transindex.ro, Nyugati Jelen, Erdély Ma, maszol.ro, Krónika, Magyar 

Hírlap 

Ismét köztérre kerül Temesváron a Hűség oszlopa nevű - a korabeli magyar lakosság által 

„szégyenszoborként” emlegetett - emlékmű, amelyet 1853-ban Ferenc József osztrák 

császár adományozott Temesvárnak hálája jeléül, amiért a város védői 1849-ben 

ellenálltak a magyar szabadságharcosok több mint száznapos ostromának. 

 

Borbély: ha mindenki odafigyel a könyezetvédelemre, nagy baj nem 
történhet 
2013. július 29. – transindex.ro, maszol.ro, Nyugati Jelen 

Környezetvédelmi diplomácia a gyakorlatban címmel tartott előadást ma, július 29-én 

Bukaretben Borbély László, a Képviselőház Külügyi Bizottságának elnöke az Új 

perspektívák a diplomáciában elnevezésű nyári egyetem keretében. 

 

Bukaresti csöbörből bánsági vödörbe? – Hunyadnak keserű a Temesvárnak jó 
régiósítás 
2013. július 29. – Erdély Ma, Nyugati Jelen 

Nem leplezték mély csalódottságukat az USL Hunyad megyei vezetői saját kormányuk 

döntésével kapcsolatosan, mely szerint a régiós pénzügyi igazgatóság székhelye Temesvár 

lesz és nem Déva, ahogy eredetileg gondolták. „Bal lábbal indult el a régiósítás. 

Amennyiben így is folytatódik, s figyelmen kívül hagyja Hunyad megye érdekeit, ellenezni 

fogjuk” - szögezte le sajtóértekezleten Mircea Moloţ, a Hunyad megyei tanács elnöke, a 

PNL megyei elnöke és az USL társelnöke. 

 

Bíró Zsolt elégedett a magyar kormány nemzetpolitikájával 
2013. július 29. – Erdély Ma, Marosvásárhelyi Rádió 

A Magyar Polgári párt elnöke, Bíró Zsolt pozitívnak ítéli meg a jelenlegi magyar kormány 

nemzeti elkötelezettségét. Bíró azt mondta, hogy Orbán Viktor miniszterelnökkel 

áttekintették az anyaország és a külhoni magyarság együttm űködési lehetőségeit, 

nemzetpolitikai kérdésekről egyeztettek. 
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http://itthon.transindex.ro/?hir=33628
http://itthon.transindex.ro/?hir=33632
http://itthon.transindex.ro/?hir=33633
http://itthon.transindex.ro/?hir=33633
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146276&cim=bukaresti_csoborbol_bansagi_vodorbe_hunyadnak_keseru_a_temesvarnak_jo_regiositas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146276&cim=bukaresti_csoborbol_bansagi_vodorbe_hunyadnak_keseru_a_temesvarnak_jo_regiositas
http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146323&cim=biro_zsolt_elegedett_a_magyar_kormany_nemzetpolitikajaval_audio
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Tusványos üzenetei 
2013. július 29. – Farcádi Botond – Erdély Ma, Háromszék 

A Háromszék publicistája szerint „ha egyetértünk valamiben mi, erdélyi magyarok, az még 

mindig nem biztosíték arra, hogy képesek vagyunk közösen fellépni annak érdekében – 

egyebek mellett ez derült ki Tusványos többnapos forgatagából”. 

 

Mit mondott Orbán Viktor? 
2013. július 29. – Egyed Ufó Zoltán – manna.ro 

Az állampolgárságról, az autonómiáról és még az állampolgárságról, illetve az 

autonómiáról meg még a kettős állampolgárságról beszélt – állítja a hallgatóság. 

 

Lekerült a kétnyelvű névtábla a kolozsvári Kozmutza Flóra iskoláról  
2013. július 29. – maszol.ro 

Lekerült a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek Speciális Iskolájának faláról az 

intézmény kétnyelvű névtáblája. Vákár István, a Kolozs Megyei Tanács alelnöke elmondta, 

a tanügyminisztérium névváltoztatása miatt volt szükség erre az intézkedésre, ugyanis az 

eddigi Oktatási, Kutatási, Ifjúsági és Sport Minisztérium elnevezés helyett a tárca hivatalos 

neve Nemzeti Oktatásügyi Minisztérium lett.  

 

100 éves a lupényi református templom 
2013. július 29. – Chirmiciu András – Nyugati Jelen, maszol.ro 

Több mint tíz testvérgyülekezettel közösen ünnepelte fennállásának századik évfordulóját 

a hétvégén a lupényi református egyházközség. A nagyszabású ünnepségre a Kárpát-

medence minden részéről érkeztek küldöttek. 

 

Újabb perek a székely zászló miatt 
2013. július 29. – Rákosi Katalin – szekelyhon.ro 

Pert indított a sepsiszentgyörgyi önkormányzat és Kovászna Megye Tanácsa ellen Dumitru 

Marinescu háromszéki prefektus a székely zászló használata miatt. Kovászna megye 

prefektusa azt sérelmezte, hogy a januári, majd azt követő áprilisi felszólítást is figyelmen 

kívül hagyta a két önkormányzat és nem távolítatták el székhelyük homlokzatáról a kék-

arany lobogókat. Dumitru Marinescu hangsúlyozta, a törvény a kisebbségek nemzeti 

jelképeinek használatát csak ünnepnapokon teszi lehetővé. 

 

Többen iratkoztak be, kisebb átlaggal 
2013. július 29. – szekelyhon.ro 

Hétfőn tették közzé a bejutási eredményeket a székelyudvarhelyi MÜTF Oktatási 

Központban. A meghirdetett három szakra a tavalyinál többen jelentkeztek, ám a kapott 

pontszámok szerint idén körülbelül fél jeggyel csökkentek a bejutási átlagok – hasonló 

jelenség tapasztalható a Babeş–Bolyai Tudományegyetem kihelyezett tagozatán is. 

 

E
rd

é
ly

 

http://erdely.ma/kozeletunk.php?id=146280&cim=tusvanyos_uzenetei
http://manna.ro/kozter/mit-mondott-orban-viktor-2013-07-29.html
http://www.maszol.ro/index.php/tarsadalom/15657-lekerult-a-ketnyelvu-nevtabla-a-kolozsvari-kozmutza-flora-iskolarol
http://www.nyugatijelen.com/jelenido/100_eves_a_lupenyi_reformatus_templom.php
http://szekelyhon.ro/aktualis/haromszek/ujabb-perek-a-szekely-zaszlo-miatt
http://szekelyhon.ro/aktualis/udvarhelyszek/tobben-iratkoztak-be-kisebb-atlaggal
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Toró: sikeres Tusványost zártunk 
2013. július 29. – Krónika 

Az önrendelkezés kérdéskörét, kormány által tervezett régióátalakítást és a jövő évi 

magyarországi parlamenti választásokat tekintette Toró T. Tibor, a Bálványosi Nyári 

Szabadegyetem és Diáktábor szenátusának társelnöke a 24. tábor legfontosabb témáinak. 

 

RMDSZ: sértegeti a magyarokat Temesvár polgármestere  
2013. július 29. – maszol.ro 

A Temes megyei RMDSZ vezetősége hétfőn felszólította Temesvár nemzeti liberális 

polgármesterét, Nicolae Robut, vonja vissza azt az elképzelését, hogy a város egyik  

történelmi terére állítsa fel a magyarok által csak „szégyenszoborként” ismert alkotást. „Az 

obeliszk és a szoboregyüttes nyilvánvaló magyarellenes üzenetet hordozott akkoriban, és a 

megmaradt részek ezeket az eszméket elevenítik fel” – nyilatkozta Halász Ferenc. 

 

Basescu: Moldova érzelmi kérdés 
2013. július 30. – Magyar Nemzet 

Traian Basescu nem titkolt vágya, hogy a Moldovai Köztársaság, Románia részét képezze. 

Kiemelte, ha már nem lehet, román állampolgárságuk a moldávoknak, akkor legyen meg 

mindkettő. 2004-et követően vált lehetségessé a moldovai állampolgároknak könnyített 

honosítás keretein belül a román állampolgárság megszerzése. Sokan úgy vélik, hogy a 

Moldovával való egyesülés legkorábban tizenöt év múlva jöhet szóba. 

 

Bugár: egyetlen neuralgikus pontot sem oldottak meg 
2013. július 29. – hirek.sk, Felvidék Ma 

Bugár Béla szerint Robert Fico kormánya azt bizonygatja, hogy a kisebbségi és emberi 

jogok tekintetében a staus quo nem változott, ám a Most-Híd elnöke szerint ez nem igaz. A 

pártelnök szerint az ún. kisebbségi stus quo csorbulására példa az Ifjú Szívek igazgatója, 

Hégli Dusán menesztése is. A magyar-szlovák kapcsolatok minősége kapcsán Bugár 

elmondta: lehetősége volt egy rendezvényen elbeszélgetni a magyar külügyminiszterrel, 

aki kifejtette, milyen jó a kétoldalú együttműködés. „Én megkérdeztem, milyen téren, 

mutasson legalább egy neuralgikus pontot, amit megoldottak. Nincs ilyen” - fűzte hozzá a 

pártelnök. 

 

Kétnyelvű választásokat a magyarok által lakott településeken! 
2013. július 29. – Felvidék Ma 

A belügyminisztériuma július 15-én tárcaközi egyeztetésre bocsátotta választójogi 

törvénytervezetét, mely az eddigi hat törvényt hatályon kívül helyezve a jövőben egyetlen 

törvényben szabályozná a különböző választásokra vonatkozó előírásokat.  

A hatályos törvények a kisebbségi nyelvhasználatot érintő előírásokat is tartalmaznak, 
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amelyek a választásra jogosultak számára postázott választási értesítőkre vonatkoznak. 

Jelenleg ezeket az értesítőket magyarlakta településen teljes egészében kétnyelvűen – 

tehát szlovákul és magyarul kell kiküldeni. 

 

Szerbia szeptembertől az EU társult államává válik 
2013. július 29. – Vajdaság Ma 

Szerbia szeptember 1-jétől megkapja az Európai Unióhoz társult állam státust, akkortól lép 

ugyanis hatályba a stabilizációs és társulási megállapodás, az EU Miniszterek Tanácsának 

döntése értelmében – írja a Novosti. 

 

George Pataki népszerűsíti a magyar nedűket az USA-ban 
2013. július 29. – Nemzeti Regiszter 

Július végén, augusztus elején indul a magyar borokat népszerűsítő kampány az Egyesült 

Államokban – jelentette ki George Pataki, New York állam volt kormányzója 

Badacsonyban. Az amerikai magyar politikus már tárgyalt az amerikai-magyar 

főkonzulátussal a magyar borok egyesült állambeli bevezetésének stratégiájáról. George 

Pataki szerint a magyar borok minősége különlegesen jó, ám sajnos nem ismerik 

külföldön. 

 

Akadályverseny a Sík Sándor Parkban: Trónviszály fenyegeti az országot 
2013. július 30. – Nemzeti Regiszter 

Az USA-ban és Kanadában élő cserkészeink nagy próbatétele az évi akadályverseny. Ez ad 

alkalmat az őrsnek és a cserkésznek, hogy megmutassa az év folyamán elsajátított elméleti 

és gyakorlati ismereteit. 
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A napi nemzetpolitikai sajtószemle a Nemzetpolitikai Államtitkárság és 

a  Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársainak közreműködésével 

készült. 

 

Magyarország Szlovákia Ukrajna 

www.atv.hu www.ujszo.com www.hhrf.org 

www.blikk.hu www.szabadujsag.com www.karpatinfo.net 

www.borsonline.hu www.felvidek.ma www.karpataljalap.net 
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www.origo.hu   

Románia Szerbia Horvátország 

www.erdely.ma www.magyarszo.com www.hmdk.hr 

www.transindex.ro www.pannonrtv.com www.huncro.hr 

www.kronika.ro www.vajdasagma.info  
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